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HAASTATTELURUNKO – MASCULINITIES AND ETHNICITIES IN NEW TIMES

Ryhmähaastattelut
Esittäytyminen ja yleistä:
-

nimi, ikä, kiinnostuksen kohteet
tunnetteko toisenne? Hengaatteko paljon yhdessä koulussa, entä koulun ulkopuolella?
tutkimuksen tarkoituksena on miettiä, millaista on olla poika. Millaista se sinun mielestäsi on?
Onko jotain asioita joita voi tehdä/ei voi tehdä koska olet poika?
Millaisia pojat ovat koulussa?
Ovatko ikäisesi pojat ja tytöt erilaisia?
Luuletko että poikana oleminen on muuttunut, esim. jos ajattelet aikaa jolloin isäsi on ollut poika?

Koulu:
-

Mistä asioista tykkäätte koulussa? Mistä ette?
Millaista on opiskella yläkoulussa (tai alakoulussa), ala- ja yläkoulun erot? Tykkäättekö olla juuri
tässä koulussa? Millainen se on verrattuna muihin kouluihin Helsingissä?
Miten tulette toimeen opettajien kanssa? Suhtautuvatko opettajat eri tavoilla poikiin/tyttöihin?
Onko koulussa ”suosittuja poikia”? Millaiset asiat tekevät jostain suositun?
Oletteko tekemisissä vanhempien/nuorempien poikien kanssa koulussa?
Näkyykö monikulttuurisuus jotenkin koulussa? Onko oma ystäväpiirisi monikulttuurinen? Onko
kavereiden etnisellä taustalla jotain väliä?

Kiinnostuksen kohteet, harrastukset, kaverit
-

Mitä teette vapaa-aikana? Missä hengailette, kenen kanssa? Harrastukset?
Ketkä ovat kavereitasi? Miksi juuri nämä? Ovatko he poikia/tyttöjä?
Millaisia asioita tykkäät tehdä kavereidesi kanssa?
Onko erilaista viettää aikaa poikien tai tyttöjen kanssa? Teetkö poikien kanssa erilaisia asioita kuin
tyttöjen kanssa?
Onko sinulla tai ikäisilläsi nuorilla tyttöystäviä?
Kuinka paljon vietät aikaa netissä? Mitä teet siellä? Some? Pelit, media, tv, musiikki?

Perhe
-

Kerro jotain perheestäsi? Keitä siihen kuuluu? Mitä vanhempasi tekevät? Onko sinulla sisaruksia –
siskoja vai veljiä?
Millaisia asioita teet perheesi kanssa? Teetkö samanlaisia asioita isäsi ja äitisi kanssa?

Tytöt ja pojat
-

Ovatko mielestäsi tytöt ja pojat samanlaisia vai erilaisia? Jos erilaisia, millä tavalla?
Onko asioita joita (vain) pojat tekevät, tai (vain) tytöt tekevät? Tekevätkö pojat joskus ”tyttöjen
asioita” tai vice versa? Miten sellaisiin poikiin/tyttöihin suhtaudutaan? Miten itse suhtaudut?

Haastattelu
-

mitä ajattelit tästä haastattelusta?

